આકિ મક પાક આયોજન ખરીફ-2012
પર્ તાવના
ખેતીવાડી ક્ષેતર્ે ગુજરાત રાજ્યનુ ં અગત્યનુ ં અંગ હોઈ,ખેતી તથા ખેડુતોનો સંવાર્ગી
િવકાસ થાય તે અિનવાયર્ છે . આ અંગે રાજ્ય સરકાર સિકર્ય પર્યાસો કરી રહી છે . આ અંગે 20
મુદા કાયર્કર્મમાં પણ સિવશેષ પર્ાધાન્ય આપવામાં આવે છે .
રાજકોટ િજ લામાં અધર્ અછત

તથા અછત વારં વાર સજાર્ય છે . વરસાદની

અિનયિમતતા પણ જોવા મળે છે . આ પિરિ થતીમાં ખેતી ના િવકાસ માટે ,વાવેતર થતાં જુદા
જુદા પાકો માટે નો ઉત્પાદન કાયકર્
ર્ મ પિરિ થતીને અનુ પ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .
પાક ઉત્પાદન કાયર્કર્મનુ ં આયોજન ગર્ામ્ય કક્ષાએ, તાલુકા કક્ષાએથી તેમજ પેટા
િવભાગ તથા િજ લા

તરે , એમ તમામ તબક્કે

યવ થીત થાય તે ધ્યાને લઈને કરવામાં

આવેલ છે .
2012-13 ના વષર્ન ુ રાજકોટ િજ લાના ખેત ઉત્પાદન કાયર્કર્મ આયોજન ઉપરોકત
િવગતે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . આયોજન તથા િવકાસ એક બીજાના અિવભાજ્ય અંગો
તેમજ સતત ચાલુ

રહેતી પર્િકર્યા છે . ખેતીના િવકાસ માટે જુદા જુદા િવ તારને અનુ પ

આયોજન કરવું જ રી છે . અંિતમ ધ્યેય ખેડુતોનો આથીર્ક િવકાસ થાય એ મુખ્ય ધ્યાને લેવામાં
આવેલ છે .
2012-13 ના વષર્માં ખેતી નો િવકાસ અપેિક્ષત આયોજન મુખ્ય તમામ

તરે થી

સુ યવિ થત થાય અને ઉત્પાદનમાં િજ લો મોખરે રહે તેવ ુ ં કાયર્ ખેતીવાડી ક્ષેતર્ે સંકળાયેલા
તમામ અિધકારી ગણ તથા ક્ષેતર્ીય કમચ
ર્ ારી ભાઈઓ યવ થા તથા સંકલન ગોઠવાશે તેવી
અપેક્ષા તથા િવ ાસ અમોને છે .

આબોહવા
રાજકોટ િજ લાની આબોહવા ઉનાળામાં સખત ગરમી,સુયર્ તાપ તથા 15 થી 20
િક.મી.ની ઝડપે પવન

ંકાય છે . રાતર્ીના સમયે ઠંડક લહેરાય છે . છે લા પાંચ વષર્ થીયા

ઉતરોતર ઉ ણતામનમાં વધારો જ થતો જાય છે . હવામાં ભેજ નુ પર્માણ 26 થી 28 ટકા
ઉનાળામાં રહે છે . ઉના

તુમાં મે માસમાં ઉ ણતામનમાં 40 થી 44 સેન્ટીગર્ેડ

ટલુ

ટલુ ઉચુ

રહેવાથી સખત તાપ પડેલ હતો.
શીયાળામાં િદવસોમાં ઓછામાં ઓ

8 સેન્ટીગર્ેડ થી 12 સેન્ટીગર્ેડ ઉ ણતામન રહે છે .

ઠંડીનુ ં પર્માણ ઉતરોતર વષ માં ઓ ં થતું જાય છે . ઠંડી મોડે મોડે ડીસેમ્બર માસમાં પહેલા

અઠવાડીયામાં વધે છે . િશયાળાની શ આતનાં િદવસોમાં ઠંડી ઓછી અથવા નહીંવત જણાય
છે .ઠંડીના દીવસોમાં ધટાડો થતો અનુભવાયેલ છે . ઠંડી જાન્યુઆરી માંસના અંતમાં િવદાય લે
છે . અંકદરે ઠંડીના દીવસો 40 થી 50

ટલા હોય છે .

વષ-ર્ 2011-12 ના વષર્માં રાજકોટ િજ લામાં િશયા
અંતથી ઠીક-ઠીક પર્માણ માં શ

તુમાં ઠંડી છે લે ડીસેમ્બરના

ુ રી પર્થમ પંદર
થયેલ,જાન્યુઆરી આખો માસ તથા ફે આ

િદવસ સુધી ઠંડી પડેલ આ સમય દરમ્યાન એક વખત કમોસમી માવઠાનો નહીંવત વરસાદ
પડેલ હતો એકદરે આ વષેર્ ઠંડી નુ ં પર્માણ શીયા

તુમાં પાછળનાં સમયમાં ધણુ જ સા હતુ.

છે લા પાંચ વષર્માં ઠંડી સરસ પડેલ છે .
ચોમાસુ ં તુમાં હવામાન સતત વાદળછાયુ,ગરમ અને ભેજવા
છે લા પાંચ વષર્થી સા

છે . વરસાદનુ પર્માણ

છે . સુયર્ તાપ તથા ખુ લા આકશમય હવામાનને અભાવે િજ લાનો

મુખ્ય પાક મગફળી ઉપર ઉત્પાદનની માઠી અસરો ઉતરોતર વષર્ જોવા મળે લ છે . વાતવરણ
માં ભેજનુ પર્માણ 80 થી 95 ટકા જોવા મળે લ છે .

જમીન
રાજકોટ િજ લાની પુવેર્ તથા પિ મ અને મધ્ય િવ તારની જમીનની ફળ ુપતા
મધ્યમ પર્કારની છીછરી, ઢાળવાળી,મોરમ ધરાવતી છે . આ જમીનમાં નાઈટર્ોજન નુ પર્માણ
સાધારણ

છે .

આ

િવ તારમાં

કોટડાસાંગાણી,લોધીકા,જામકંડોરણા,રાજકોટ,પડધરી,જસદણ

તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે .
ઉતર િવ તારની જમીન ઢાળવાળી ઓછા િનતાર શિક્તવાળી તથા ક્ષારના વધુ
પર્માણવાળી જમીન છે . આ િવ તારમાં મોરબી,માળીયા(મીં) તથા વાંકાનેર તાલુકાનો સમાવેશ
થાય છે .
ઉપલેટા તથા ધોરાજી તાલુકાની જમીનમાં ભાદર િસંચાઈને વધુ િપયતથી જમીનની
નીચેના તરના સોડીયમ ક્ષારો ઉપરના તરે આવતા જમીન ક્ષારીય બનાવવાનુ ં પર્માણ જોવા
મળે લ છે .
જમીનની ફળ ુપતા રાજકોટ િજ લાના પડધરી,મોરબી,માળીયા(મીં),લોધીકા તાલુકાની
જમીનમાં નાઈટર્ોજન પર્માણ મધ્યમ તથા અન્ય તાલુકામાં વધારે છે . ફો ફરસનુ પર્માણ તમામ
તાલુકાઓની જમીનમાં મધ્યમ તથા પોટાસનુ પર્માણ સા છે .
જમીનનો ઉપયોગ-રાજકોટ િજ લામાં કુલ ભૌગોલીક િવ તાર તથા તે પૈકી જુદા હેત ુ માટે
ઉપયોગી જમીનમાં િવભાગની િવગત િનચે મુજબ છે .

કર્મ

િવગત

િવ તાર હેકટરમાં

1

ભૌગોલીક િવ તાર

2

ખેડવાણ હેઠળ જમીન

7,63,179

3

ચાલુ પડતર જમીન

30,602

4

ખેડી શકાય તેવી પડતર જમીન

13,181

5

ગૌચર જમીન

89,130

6

અન્ય પડતર જમીન

13,181

7

ં
પડતર જગલ
િવ તાર

36,813

8

એક કરતા વધુ વખત વાવેતર થતો િવ તાર

1,05,599

11,07,382

ં
રાજકોટ િજ લામાં કુલ 3,23,277 ખેડુત ખાતેદાર છે . આ ખાતેદાર પૈકી અનુ.જાિતના
8927 ખેડુતો, અન્ય જાતી ના 3,14,350 ખેડુતો તેમજ કુલ ખેડુત ખાતેદારો પૈકી 59,557
િસમાન્ત ખેડુતો,1,25,044 નાના ખેડુતો 1,38,676 મોટા ખેડુતો છે .

પાક પધ્ધિત
રાજકોટ િજ લાના મુખ્ય પાકો તરીકે મગફળી,કપાસ અને તલ તથા એરં ડા ના પાકનુ
વાવેતર થાય છે . આ ચારે ય પાકો હેઠળનો િવ તાર અંદાજીત 85 ટકા થાય છે . તે પૈકી નુ ં
મગફળી હેઠળનો િવ તાર 35 થી40 ટકા તથા કપાસ પાક નુ વાવેતર 40 થી 45 ટકા અને
તલ તથા એરં ડા પાક નુ 5 થી 7 ટકા અંદાજીત થાય છે . માળીયા તાલુકામાં મગફળી નુ ં ઓ
વાવેતર થાય છે . આ તાલુકામાં બીન પીયત કપાસ પાક નુ વાવેતર વધુ થાય છે .
ઉપલેટા,ધોરાજી, તપુર,ગ ડલ,કોટડાસાંગાણી,લોધીકા,પડધરી,મોરબી,રાજકોટ,જસદણ,જામકંડોર
ણા, તાલુકામાં 35 થી 40 ટકા મગફળી નુ વાવેતર થાય છે .તથા 40 થી 55 ટકા બી.ટી.કપાસ
પાક નુ વાવેતર થાય છે . જયારે વાંકાનેર તાલુકા માં 70 થી 75 ટકા િવ તારમાં કપાસ પાક નુ
વાવેતર થાય છે .
અિનયિમત

વરસાદની પરં પરા અવાર-નવાર રાજકોટ િજ લામાં સજાર્તી હોય ખરીફ

પાકો પૈકીનાં તેલીબીયા પાકો

વા કે તલ તથા િદવેલાના પાક વાવેતર હેઠળનો િવ તાર નીચે

મુજબનો વધવા પામેલ છે .
કર્મ

વષર્

તલ પાક નો વાવેતર િવ તાર

દીવેલા પાક નો વાવેતર િવ તાર

1

2008-09

26318

12825

2

2009-10

24030

25843

3

2010-11

19721

15576

પાક ઉત્પાદન માટે આકિ મક પાક આયોજન
વરસાદ ની અિનયિમતતા ને લઈને રાજકોટ િજ લા ના પાકોના વાવેતરમાં અગાઉના
વષ કરતા ભીન્તા જોવા મળે લ છે .વરસાદની અિનયમીતતા ને ધ્યાને લઈને િજ લામાં મુખ્ય
પાકો પરના જોખમ સામે રક્ષણ મળી રહે તે માટે આંતરપાકો તથા મી

પાકો પધ્ધિતનુ ં

વાવેતર અપનાવવા ખેડુતોએ શ આત કરી છે . ની માહીતી નીચે પર્માણે છે .
(1)

કપાસ+ મગફળી પાક

(2)

કપાસ+કઠોળ પાક

(3)

મગફળી+દીવેલા પાક

(4)

મગફળી+તુવેર પાક
(1)

સમયસર વરસાદ પડે તો

િવ તારને અનુ પ બધાજ પાકોનુ ં વાવેતર સમયસર કરવુ ં તથા િનચે મુજબના મુદા
ધ્યાને લેવા.
ખેતીવાડી ખાતા/રાજયની

િષ યુની.એ ભલામણ કરે લ વધુ ઉત્પાદન આપતી

જાતોના પર્માણીત િબયારણોનુ વાવેતર કરવુ.
સામાન્ય ચોમાસુ માટે નીચે મુજબ પાક અને જાતોની પંસદગી કરવી

વરસાદ નોસમય
જુન થી

15,જુલાઈ સુધીમાં

સારો વરસાદ અડે ત્યારે

પાક

પર્માણીત જાતો

બાજરા

જીએચબી-538,558,,719,732

જુવાર

જી.એસ.એચ-1,જી -39,40,41 તથા એફએસ-4,ઈ-56

મગફળી

ઉભડી મગફળી-જીજી-2,5,6,7
આડી મગફળી-જીએયુજી-10,જીજી-11,12,13 જી જી-17
અધર્ વેલડી મગફળી- જીજી-20,જી જી-22

દીવેલા

જીસીએચ-2,4,5,6,7

કપાસ

સંકર કપાસ-6,8,10 અને બીટી કપાસ ની માન્યતા પર્ાપ્ત
જાતો

મગ

ગુજ મગ-1,2,3,4 અને કે-851,મેહા,પુશા િવશાલ

અડદ

ટી-9,ગુજ અડદ-1,2

તલ

ગુજ તલ-1,2,3,4,10

તુવેર

બીડીએન-2,વૈશાલી,

► જમીનમાં રહેલા ભેજના પર્માણને ધ્યાને લઈ પાયાના અને પુતીર્ ખાતર આપવા.
► ચાલુ વરસાદે પુતીર્ ખાતર આપવા
►બીયારણને વાવતા પહેલા ભલામણ મુજબ ગનાશક દવા નો પટ તથા

િવક

ખાતરનો પટ આપી વાવેતર કરવુ.
► સમયાંતરે આંતરખેડ િનદામણ દુર કરવુ
► રોગ જીવાતના િનયંતર્ણ માટે સંકલીત જીવાત િનયંતર્ણ યવ થા અપનાવવી.
વરસાદ નો સમય
15

ઓગ ટ

પાક

પર્માણીત જાતો

સુધીમાં જુવાર

સીએસએચ-6,સીએફેસ-4

વરસાદ થાયતો

ધાસચારા

માટે
મગ

કે-851,ગુજ.મગ-1,2,4

અડદ

ટી-9,ગુજ-અડદÑ1

િદવેલા

ગુજ.દીવેલા.હાઈ-2,4,5,6,7

કપાસ

ગુજ.કોટન-13,21,23

તુવેર

બીડીએન-2,વૈશાલી,જીટી-100,101

તલ

પુવાર્-1

► પાક ને આંતરખેડ અને હાથથી િનદામણમુકત રાખવુ
► પાકમાં કટોકટી અવ થાએ િપયત આપવુ.
15 સપ્ટે બર સુધીમાં

ધાસચારાના પાકો જુવાર,મકાઈનુ વાવેતર કરવુ. જુવાર

વરસાદ પડે તો

સુઢીયુ
ં
-1049,જી-9,ગુદ
ં રી,સી-10-2,જીએફએસ-4,એફએસ-35
મકાઈ-આિફર્કન ટોલ
ખરીફ પાક િન ફળજાય તો જમીનમાં સંગર્િહત થયેલ ભેજના
પુરતા ઉપયોગ માટે ચણા પાક લેવા ગુજ.ચણા-1,2,3અને 4
વી જાતો નુ વાવેતર કરવુ.રાઈ પાક તથા બીનપીયત ધઉ
પાક નુ વાવેતર કરવુ

► પાકને િનંદામણમુકત રાખવો
► નબળા છોડ ઉપાડી દુર કરવા અને આંતરખેડ કરવી.
► પ ૂતીર્ ખાતર આપવાનુ ટાળવુ.
► પાકની કટોકટી અવ થાએ િપયત આપવુ એકાન્તરે ચાસે િપયત આપવુ.
► ડર્ીપ/ પર્ીકલરનો ઉપયોગ કરવો

6) ચોમાસુ વહેલ ુ પુ થવુ
► પાકને િનદાણમુકત રાખવો
► એકમ િવ તારમાં છોડની સંખ્યા ધટાડવી,નબળા છોડ ઉપાડી લેવા.
► િદવેલા

વા પાકમાં પાનની સંખ્યા ધટડવી

► િપયતની સગવડ હોય તો કટોકટી અવ થાએ બચાવ િપયત આપવુ.
► ડર્ીપ/ પર્ીકલર િસ ટમનો ઉપયોગ કરવો.

7) ચોમાસુ પુ થવાના અંત સમયે અને ઓકટબર માસની શ આતમાં
વધારે વરસાદ પડે તો
ં ી,બીનપીયત ચણા નુ વાવેતર કરી શકાય
► રાયડો,પુવાર્ તલ-1,ધાસચારાની જુવાર,કસુબ
► રિવ પાકો માટે જમીન તૈયાર કરી આયોજન કરવુ બીન પીયત ધઉ અધર્ િશયા
મકાઈ,ચણાનુ વાવેતર કરી શકાય.

6 પાકના િપયતની કટોકટીની અવ થા
તે િવ તારમાં પાકને િપયત આપવા માટે નો જથ્થો મયાર્દીત પર્માણમાં હોય અને જુદા
જુદા પાક હેઠળનો િપયત િવ તાર વધારે હોય ત્યાં ઓછા પાણીના વપરાશથી વધુમાં વધુ પાક
ઉત્પાદન લેવાય તેવી

યવ થા ગોઠવવી

જ રી બને છે . આવા સંજોગોમાં

તે પાક ની

કટોકટી અવ થાએ અવ ય િપયત મળે તે ખાસ ધ્યાને લેવ ુ જોઈએ. કટોકટી અવ થાએ પાકને
પુરક િપયત આપવાથી પાક ઉત્પાદનમાં ધટાડો િનવારી શકાય છે . દરે ક પાકની કટોકટી
અવ થા જુદા જુદા સમયે આવે છે . તે સમયે દરમ્યાન પાકને ભેજની ખેંચ ન પડે તેની ખાસ
કાળજી લેવી જોઈએ. ચોમાસા દરમ્યાન વરસાદના વહી જતાં વધારાના પાણીનો યોગ્ય રીતે
સંગર્હ કરી આ પાણીનો ઉપયોગ િવપરીત સંજોગોમાં પાક ની કટોકટીની અવ થા દરમ્યાન
ઉપયોગમાં લઈ પાક ઉત્પાદન લેવામાં આયોજન કરવુ જોઈએ

જુદા જુદા પાકની કટોકટીની અવ થાઓ
અ.ન.

પાક નુ નામ

1

અ)ધાન્ય પાકોજુવાર

િપયત માટે ની કટોકટી અવ થા
ટ અવ થા
દુધીયા દાણાની અવ થા

બાજરી

મકાઈ

વાવણી/રોપણી/તારીખના િદવસો
60-70
80-90

ટ અવ થા

25-35

લ બેસવાની અવ થા

50-55

દાણા દુધે ભરાવવાની અવ થા

70-75

મુછ આવવાની અવ થા

40-60

દાણા

દુધે આવે તે અવ થા એટલેકે 70-75

ડોડાના િવકાસની અવ થા
બ) કઠોળ વગર્ના પાકો
તુવેર

લોની શ આતની અવ થા
સીંગોમાં દાણા ભરવવાની અવ થા

અડદ
ગુવાર
વાલ

100-110

લ બેસવાની અવ થા

35-40

દાણા િવકાસની અવ થા

50-60

લ આવવાની

35-40

દાણા િવકાસની અવ થા

50-60

ડાળી ટવાને અવ થા

40-45

લ બેસવાની અવ થા

70-75

સીગો બેઅસવાની અવ થા
મગ

70-90

લ બેસવાની શ આતની અવ થા
દાણાનો િવકાસ થવાની અવ થા

95-100
30-35
40-45

ક) તેલીબીયા
મગફળી

િદવેલા

લ બેસવાની અવ થા

35-40

સુયા બેસવાની અવ થા

55-60

ડોડવાના િવકાસની અવ થા

70-80

લ બેસવાની અવ થા
માળાના િવકાસની અવ થા

35-40
60-75

તલ

લ બેસવાની અવ થા

30-40

ડોડવા બેઅસવાની અવ થા
કપાસ

50-60

લો અને ડાળીની શ આતની અવ થા

60-70

ભમરી બેસવાની અવ થા

95-105

નાના સોપારી

120-130

વા જીડવાની અવ થા

જીડવા ફાટવાની અવ થાએ
શાકભાજી

લાંબા

145-160

ગાળાનો ખરીફ પાક હોય

લ આવતા પહેલા વાન પાતીક

ધ્ુ ધી માટે માફકસર ભેજ રાખવો
રીંગણી,મરચી,ટામેટા

લ

આવવાની

સમયાતરે

શ આત

સતત

પુરા

થયા

પછે 35-45

જીવનકાળ

દરમ્યાન જ રી છે .

રાજકોટ િજ લા ની સુકી ખેતી િવ તાર માટે અગત્યના મુ ા
► સુકી ખેતી િવ તારમાં કયા કયા પર્કારના પાક વાવવા અથવા પાકની કઈ જાત વાવણી
કે

થીને થોડી ધણે અંશે ઉત્પાદન વધારી શકાય અથવા તો િ થર ઉત્પાદન મેળવી

શકાય તે માટે નીચે મુજબના િમ ા ધ્યાનમાં રાખવા જ રી છે .
► ટુક ગાળાના પાક અને જાતોની પંસદગી કરવી
► વહેલી પાકતી જાતો પસંદ કરવી.
►

પાકોની મુળ રચના સારી રીતે ફેલાયેલી હોય અને જમીનમાથી ભેજ ખેચવાની
શિકત સારી હોય તેવા પાક પંસદ કરવા

► ઓછા ભેજની જ રીયાતવાળા પાક પંસદ કરવા.
► ભેજની અછત સામે ટકકર ઝીલી શકે તેવા પાક અને પાકની જાતોની પસંદગી કરવી.
જમીનમાં સેન્દર્ીય તત્વ પુરતા પર્માણમાં ઉમેરવુ.

રાજકોટ િજ લાની સુકી ખેતી િવ તાર માટે આકિ મક
પાક આયોજન અંગે પાયાની ભલામણ
► જળ અને જમીન સંરક્ષણ માટે વોટરશેડનો અિભગમ અપનાવવો.
► વરસાદના વધારાના વહી જતા પાણીનો ખેત તલાવડી,ચેકડેમમા સંગર્હ કરવો.
► સમયસરની વાવણી માટે અગાઉથી જમીન તૈયાર કરવી.

► ડાળની િવ ધ્ધ િદશામાં તમામ ખેતી કાય અને વાવેતર કરવુ.
ં
► જમીનમાં ગળતીયું અથવા છાણીયુ ખાતર અને રાસાયીણક ખાતર ભલામણ મુજબ
આપવા.
► બીજને વાવતા પહેલા ભલામણ મુજબ ગનાશક દવા તથા

િવક ખાતરનો પટ આપી

વાવેતર કરવુ.
► મગફળી,બાજરી,જુવાર અને કપાસ

વા પાકો વરસાદ થાય કે તુરતજ વાવી દે વા.

► ચોમાસુ મોડુ બેસે તો વાવણી લાયક વરસાદ થાય તો વેલડી જાતની મગફળી ન વાવતા
ઉભડી જાત વાવવી.
► સમયસરના પાક સંરક્ષણના પગલા લેવા.
► આંતર પાક પધ્ધતી અપનાવી જોખમમા ધટાડો કરવો.
► સુકી ખેતી િવ તાર માટે ભલામણ મુજબ પાક અને જાતોનો ઉપયોગ કરવો.
► ખેતરને ફરતે પાળા બનાવી વરસાદનુ પાણી જમીનમાં ઉતારવુ.
► િન ફળ ગયેલ કુવા,બોર યોગ્ય પધ્ધિતથી રીચા

કરવા.

► જળ અને જમીન સંરક્ષણના યોગ્ય પગલા લેવા. જમીન સમતળ કરવી અને
મ ચીંગ કરવી.
► દરે ક પાકના િવ તારને અનુ પ ભલામણ કરે લ પર્માણીત િબયારણનો ઉપયોગ કરવો.
► ભલામણ મુજબ બીજના દરનો ઉપયોગ કરવો.
► પાકની કટોકટી અવ થાએ િપયત આપવુ.

9 અન્ય ચાવી પ ભલામણો
► બાજરી,જુવાર અને મગફળી પાક માટે સામાન્ય સંજોગોમાં વધુ પડતી ઉંડી ખેડનો ખચર્
કરવાની જ ર નથી.
► ભલામણ મુજબ બીજના દરનુ ઉપયોગ કરવો.
► બીજને દવાનો પટ આપી વાવેતર કરવુ.
► મગફળી સુયા બેસતી વખતે,ડોડવાના િવકાસ વખતે ભેજની ખેચ હોય તો પુરક પાણી
આપવુ.
► મગફળી જીએયુજી-10 ને જયારે ભેજની ખેચ વતાર્ય ત્યારે હળવુ પાણી રે લાવીને આપવાથી
નફાકારક ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે .
► સેમી પર્ેડીંગ જાત જીજી-20 નુ વાવેતર કરવુ.

સુકી ખેતી િવ તારમાં પાક િન ફળતાનુ જોખમ ધટાડવા તેમજ ઉત્પાદન વધારવા માટે આંતર
પાકપધ્ધતીની નીચે મુજબની ભલામણ કરવામાં આવે છે .

અ.ન. મુખ્ય પાક-આંતર પાક

હારનો ગુણોતર

1

મગફળી+તુવેર

3:1

2

મગફળી+િદવેલા

3:1

3

મગફળી+તલ

6:3

4

કપાસ(જોડીયા હાર-મગફળી/મગ

2:1

5

કપાસ+તલ/મગ/અડદ

1:1

6

બાજરી+તુવેર

2:1

7

જુવાર+તુવેર

1:1

► હેકટરદીઠ વધુ વળતર મેળવવા માટે એકલા િદવેલાની વાવણીને બદલે આંતર પાક તરીકે
(90 સે.મી.) ના અંતરે તલ 1:1 િદવેલા (120સે.મી) તલ1:2 અથવા િદવેલ (90સે.મી)
મગફળી 1:1 ની વાવણી કરવી

યાપક સંદભર્માં વાતાવરણીય િવભાગ માટે 2012 ના વષન
ર્ ુ ં
આકિ મક પાક આયોજન વરસાદની અિનયિમતતા સામે આકિ મક
પાક આયોજન અંગેના પગલા
િષ
વાતાવરણનુ ં

ચોમાસુ શ
િવલંબ

નામ

ઉતર
સૌરા ટર્
એગર્ો
કલાઈમેટીક
ઝોન
(રાજકોટ )

કરતા

ગાળો

વરસાદ પડે
ખેતી િપયતની

જણાવેલ

નાશ પધ્ધિત

કરવામાં આવે છે . ►િનદામણનો
થાને કરવો

જુવાર,અડદ,મગ
અને દીવેલા
ભલામણ
આવે

5,જીજી-7,(જુલાઈ

દરમ્યાન

આવે છે .

છોડની

વી કે સમયસરના

પધ્ધિતના
કે

ઉપયો

િપયત યોજવા

વારા

િપયત તો ટપક િપયત િન ફળ

થાને પધ્ધિતના

પર્ીંકલર સાધનો

જાય

સંજોગોમાં
તલ

વા પાક
તેવા

અધર
ર્ બી

પ ૂવાર્-1

નુ ં

સાધનો ઉપલબ્ધ હોયતો વાવેતર કરવુ.
હોય

તો તેનો

માટે તેનાથી િસંચાઈ કરવી.
કરવામાં

માટે

અવ થા પધ્ધિત અથવા ►મગફળી

અઠવાડીયા આપવુ.

વા પાક વસા યા

►રોગજીવાતના

કરકસરભયાર્ આધુનીક પીયત િનયતર્ણ

કટોકટીની

►ડર્ીપ

સ ફેટના

પમાં જ આપવુ.

િપયત ►િપયતની

નીચે પાણીનો

સુધી

ખાતર

િપયત એમોિનયમ

આપવુ.

જીજી-2,જીજી-

ભલામણ

હાર ►પુતીર્

►પાકની

કરવો,તેમજ

વાવવા

વરાપની

ખેડ/આંતરખેડ કરવી.

►મગફળી ઉભડી

હા.દીવેલા

►સામાન્ય

આપવુ.

અને કાયર્ક્ષમ ઉપયોગ પધ્ધિત

►મગફળી

નહી.

વા ધટાડવી.

પર્માણ છે .

પહેલા

દે વો

િપયત પિરિ થતી થાય ત્યારે

ભલામણ ►પર્ાપ્ય
જાતો

થવા

સંખ્યા ચાસમાં

દરે ક એકાંતરે િપયત આપવુ ં

છે .

પાણીનો

►છોડની

કરવામાં ►જયા શકય હોય ત્યાં નજીક

પાકની
કરે લ

વી કે

►એકાંતરે

વાવવામાટે ►આંતર ખેડ કરવી.

પાક

વધારે

સંજોગોમાં

કાયર્ક્ષમ િપયત ભરાવો

ભલામણ સલાહ આપશો

મગફળી

અને

►જમીનમાં કોઈ પણ

જાતને બદલે ઉભડી ખેતીકયાર્ માટે ખેડુતોને કરકસરયુકત
જાત

સરે રાશ

બે વરસાદ વચ્ચેલાંબો પુ થવુ ં
વેલડી નીચે

મગફળીની

વહેલ ુ સામાન્ય

થયા બાદ ચોમાસુ

થવામાં ચોમાસુ શ

ઉપયોગ ►મગફળી,કપાસ

કરવો.

પાકમાં ભલામણ કરે લ

►ધાન્ય પાકના આંતર પાક પધ્ધિત
જુના

પાનની અપનાવવી.

છટણી કરવી.

હોય

ત્યાં

પાક

►હા.દીવેલા

►શકય

જી.સી.એચ-

પોલીથીલીન બે ચાસ

આયોજન

2,4,5,6,7

વચ્ચે પાથરી મ ચીંગ

જમીનને

►રિવ

અને
તૈયારી

►મગ-ગુ-1,24 અને કરવાથી જમીનમાં ભેજ

કરવી.

કે-851

અને

►ધાસચારાના

►અડદ-9

જળવાઈ રહે

ઉ ણતામાન

માટે

પાકો

જુવાર,મકાઈનુ

ગુ.અડદÑ1

વાવેતર કરવુ જુવાર

►જુવાર

ં
સુઢીયુ
-1049,જી-

તથા

ધાસચારા

દાણા

માટે-

ં રી,સી-10-2
9,ગુદ

જી. .-

જીએફએસ-

35,37,39,40,41

4,એફએસ-35,મકાઈ-

►ધાસ

માટે -એસ-

આિફર્કન ટોલ

1049

►ખરીફ પાક િન ફળ

છાસટીઓ,સોલાપુરી

જાયતો

એફ.એસ.35,જી.એફ.એસ.4,5,6

જમીનમાં

સંગર્િહત થયેલ ભેજના
પુરતા ઉપયોગ માટે
ચણા

પાક

લેવો

ગુજ.ચણા-1,2,3 અને
4

વી

વાવેતર કરવુ

જાતોનુ

પતર્ક-2
ચોમાસુ શ થવામાં િવલંબ થવા પામે તો કયા કયા પાક વાવવા તેની
િવગતવાર ભલામણ દશાર્વત ું પતર્ક
િજ લો-રાજકોટ

િવભાગ-3

સૌરા ટર્ િવ તાર જુવાર

સીએસએચ-5,6

વરસાદ(ચોમાસુ)

1,એફએસ-4,ઈ-56

પરીિ થતી

ધાસચારા માટે -એસ-1049,છસટીયો,સોલાપુરી

જુનથી

15

મી બાજરી

જુલાઈ

મગફળી

જી -35,37,38,39,40,41

જીસીએચ-

જીએચબી-538,558,577,719,744,732 એમેચ-169
ઉભડી-જીજી-2,5,6,7
આડી-જીએયુજી-10,જીજી-11,12,13 જી જી-17
અધર્વેલડી-જીજી-20,જી જી-22

િદવેલા

જીએયુસીએસએચ-1,જીસીએચ-2,4,5,6,7

કપાસ

સંકર કપાસ-6,8,10 અને બીટી કપાસ સરકાર ી દર્ારા માન્ય
કરે લ બી.ટી.કપાસની જાતો

મગ

કે-851,જી.એમ-1,2,4

અડદ

ટી-9,અડદ-1

ચોળા

ગુજ ચોળા-4,5

તલ

ગુજ તલ-1,2,3,4 પુવાર્-1

મઠ

ગુજ-મઠ-1

તુવેર

બીડીએન-2,ગુજ-તુવેર-100,101,વૈશાલી

ગુવાર

એચજી-75,ગુજરાત-1,2

મકાઈ

ગુજ-1,2 ગંગા સફેદ-2

મધ્ય ઓગ ટ

►કપાસ

(15 મી ઓગ ટ

►તલ(પુવાર્-1) નુ વાવેતર કરવુ
►જુવાર ધાસચારા માટે
►અડદ,મગ પાક વાવવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે .
►દીવેલા જીએયુસીએચ-1,જીસીએચ-2,4,5,6,7
►મગ-ગુજ-1,2 કે -851
►જુવાર,મકાઈ

વા ધાસ ચારના પાકો વાવવા

►ગુદ
ં રી જુવાર,સોલાપુરી જુવાર

વા ટુંકા

વનકાળ ધરાવતા પાકનુ ં

વાવેતર કરવુ.
►ઉભડી મગફળી માતર્ િબયારણ પુરતી જ વાવવી જોઈએ.
ં ીનુ વાવેતર કરી શકાય.
સપ્ટેમ્બર 1) ધાસચારાની જુવાર,ચણા,રાયડો અને કંસબ

મધ્ય
થી

ઓકટમ્બર 2) સંકર જુવાર વાવેલહોય તો તેના અરોડા રાખી શકાય છે .

માં વધુ વરસાદ 3) પાછોતરો વરસાદ થવાની સંભાવનાનો લાભ લેવા માટે મગફળી અને
પડે તો

બાજરીના પાકમાં ભલામણ કરે લ આંતરપાક પધ્ધિત/રીલે પધ્ધિત
અપનાવવાનુ ં રાખવું

રાજયમાં અિત ૂિ ટ પુરની પિરિ થતીમાં પાક બચાવવા માટે ની ખેડુતોને ભલામણ
રાજકોટ િજ લામાં વરસાદની અિનયમીતતાને કારણે ધણીવાર ચોમાસાના સમયગાળા
દરમ્યાન ઓગ ટ સપ્ટે મ્બર માસમાં ભારે અિતભારે વરસાદ થતાં પુરની પિરિ થતી ઉભી થવા
પામે છે .

થી અસરગર્ ત સંબધીત િવ તારોમાં ખેતરોના ઉભા પાકને બચાવવા તથા પાક

ુ ર્ િન ફળ ગયો હોય ત્યાં તથા નવા પાકનુ ં વાવેતર કરવા નીચે જણા યા મુજબની ખેડુતોને
સંપણ
ભલામણ કરવામાં આવે છે .

ઉભા પાકને બચાવવા માટે
►શક્ય તેટલી ઝડપે ખેતરમાં ભરાયેલ પાણીનો પાણીનો િનકાલ કરવો
►પાકની અવ થાને ધ્યાને લઈ પુતીર્ ખાતરનો હપ્તો આપવો તથા એમોનીયમ સ ફેટનો
ઉપયોગ કરવો
►મગફળીના પાકમાં લોહ તત્વની ઉણપના કારણે પાન પીળા પડી ગયેલ હોય તો 10 લી.
પાણીમાં 50 ગર્ામ હીરાકશી(ફેરસ સ ફેટ) અને 25 મી.લી ચુનાનુ દર્ાણ ભેળવીને છંટકાવ
કરવો.
►કપાસના પાકમાં ચુિસયા તથા ઈયળ વગર્ની જીવાતનો ઉપદર્વ જણાય તો મોનોકર્ોટોફોસ 10
મી.લી 10 લીટર પાણીમાં ભેળવી ને છંટકાવ કરવો.
► કપાસના પાકમાં મુળખાઈના રોગના િનયતર્ણ માટે ઝાયનેબ 25 ગર્ામ,મેન્કોઝેબ 25 ગર્ામ
પર્માણે ઓગળી દર્ાવણ છોડના મુળમાં રે ડવું
► તલના પાકમાં કાળીયો(બ્લાઈટ) રોગના િનયંતર્ણ માટે 10 લીટર પાણીમાં કોપર
કોપર ઓકઝીકલોરાઈડ -30 ગર્ામ અથવા મેન્કોઝેબ 25 ગર્ામ ઓગાળીને વારા ફરતી
છંટકાવ કરવો.
►મગફળીના પાકમાં ગે અને ટીક્કા રોગના િનયંતર્ણ માટે 10 લીટર પાણીમાં કાબેર્ન્ડીઝીમ

5 ગર્ામ અથવા મેન્કોઝેબ-25 ગર્ામ અથવા કલોરોથેલોનીલ 25 ગર્ામ પૈકી કોઈ એક દવાનો
છંટકાવ કરવો અને જ ર જણાય તો વારા ફરતી 10-12 િદવસના અંતરે ફરી છંટકાવ કરવો.
►િદવેલાના પાકમાં ધોડીયા ઈયળના િનયંતર્ણ માટે િકવાનાલફોસ-20 મી.લી, 10 લીટર
પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

